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ВАША ДУМКА

ЯК ПОЄДНУЄТЕ РОБОТУ Й НАВЧАННЯ?
Соломія Радович, студентка третього курсу Інституту права,
психології та інноваційної освіти:

„Працюю від першого курсу“
Після першої сесії я вирішила знайти роботу. Успішно пройшла стажування, працюю адміністратором. Головна моя мотивація — фінансова незалежність від батьків. Розумію, як їм складно оплачувати мені навчання та квартиру, яку винаймаю.
Отак уже працюю протягом двох років, щоправда, не за фахом. Встигаю відвідувати
пари і навіть ходити до тренажерної зали. Складнощі виникають лише перед сесією. Маю гнучкий графік.
Це дозволяє працювати лише у ті дні, коли можу. Зарплати вистачає на оплату проживання, харчування
та найдешевший абонемент у фітнесклубі. Серед переваг: активність протягом дня, цікаві завдання на
роботі, високі поточні бали та матеріальний дохід.

Тетяна Лукашевич, студентка третього курсу
Інституту гуманітарних
та соціальних наук:

Дмитро Пукаляк, студент
другого курсу Інституту
інженерної механіки та
транспорту:

„Більше вчуся
самостійно“

„На високі бали
не претендую“

Навчаюся на третьому курсі. Цьогоріч довелося
перевестися на індивідуальне відвідування пар.
Зараз більшість часу присвячую роботі. Працюю
не за фахом. На пари ходжу тоді, коли маю вихідні на роботі. Але це буває рідко. Більше вчуся
самостійно. Це результативно. Цього разу мені
вдалося добре скласти сесію, попри те, що готувалася в останні дні.

Я — заочник, працюю на двох роботах: барменом у кафе та кур’єром. Проблем із навчанням
не маю. Викладачі ставляться з розумінням. Перед сесією ходжу на начитки. Також самостійно
вдома опрацьовую навчальний матеріал. Поєднувати роботу та навчання дуже складно, тому
що вивчений матеріал без систематичного повторення швидко забувається. Цьогорічну сесію
якось закрив, хоча й із низькими балами.

Ольга Попіль, студентка четвертого курсу Інституту гуманітарних та
соціальних наук:

„На мою успішність робота не впливає“
Після практики вирішила шукати роботу. Розмістила своє резюме — і за місяць мене запросили на співбесіду. Й ось уже другий рік я працюю соціологом. Під час сесії домовляюся на роботі з керівництвом і
беру відгули. Загалом на мою успішність у навчанні робота не впливає. Завжди маю вдосталь часу, щоб
почитати додаткову літературу та самостійно опрацювати матеріал.
Опитала Анна ЗІГАНШИНА,
студентка 3 курсу кафедри журналістики та засобів масової комунікації
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проєкт

ІСТР ОРГАНІЗУВАВ МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ
„СТАЛИЙ РОЗВИТОК – СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ“
Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола спільно
зі Всеукраїнською екологічною лігою 12 — 15 лютого
організували II Міжнародний науковий симпозіум
„Сталий розвиток ― стан та перспективи“ (SDEV’2020).
Захід відбувався на базі навчально-оздоровчого табору
„Політехнік-2“ у смт. Славське.

Урочисте відкриття симпозіуму відбулося 13 лютого. Вітаючи
учасників, голова оргкомітету,
директор ІСТР ім. В. Чорновола,
професор Олександр Мороз зазначив:
― Наукові заходи зі сталого
розвитку є актуальні, адже ідея
необхідної гармонізації взаємовідносин між людьми й природою
має давню історію. Сталим розвитком ми означуємо такий поступ суспільства, який задовольняє потреби нинішніх поколінь і не
ставить під загрозу можливості
наступних задовольняти свої потреби. Необхідною є популяризація
принципів сталого розвитку та сприяння формуванню в Україні нового
типу мислення, за яким всі соціально-економічні та соціально-екологічні
процеси та явища розглядатимуть
крізь призму збереження довкілля.
У роботі симпозіуму взяли участь
представники закладів вищої освіти
різних регіонів України (Львів, Київ,
Івано-Франківськ, Рівне, Полтава,
Кременчук, Харків, Дніпро), а також
зарубіжні гості з Польщі, Німеччини,
Австрії.
Доповіді учасників міжнародного
наукового симпозіуму обговорювали на пленарному та секційних засіданнях. Секції працювали за п’ятьма
напрямами: екологія та збалансоване природокористування; екологічна
безпека та природоохоронна діяльність; підприємництво та екологічна
експертиза товарів; туризм та готельно-ресторанна справа; цивільна
безпека (охорона праці, техногенна
безпека). Робочими мовами симпозіуму були українська, польська та
англійська.

На пленарному засіданні з доповіддю „Екологічні проблеми органічного землеробства в концепції сталого розвитку“ виступив завідувач
кафедри цивільної безпеки Львівської політехніки Олег Нагурський,
думками про „Застосування капсульованих мінеральних добрив ―
шлях до підвищення рівня екологічної
безпеки агротехнологій“ поділився завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Львівської політехніки професор Мирослав
Мальований. Професор Володимир
Боголюбов розповів про „Принципи
збалансованого природокористування як основу для переходу до сталого
сільського розвитку“, професор Володимир Мокрий виступив із доповіддю Sustainable development of nature
protected ukrainian-polish cross-border
territories, а колега з Німеччини доктор
Йорн Шультхайс доповідав про The
competence center cultural landscape ―
networking and knowledge-transfer for a
future-oriented landscape development.
Науковець з Польщі доктор Лешек
Буллер ― Bezpieczeństwo ekologiczne
we współpracy transgranicznej na

przykładzie projektów realizowanych
w
ramach
programuwspółpracy
transgranicznej Polska ― Białoruś ―
Ukraina.
Загалом на пленарному та секційних засіданнях заслухали та обговорили 164 доповіді щодо теоретичних та прикладних аспектів сталого
розвитку, сучасного стану довкілля,
застосування екологічно безпечних
природоохоронних технологій, розвитку екологічного туризму, дослідження еколого-економічних чинників розвитку підприємницької
діяльності, екологічної експертизи
товарів та шляхів забезпечення
цивільної безпеки. Матеріали доповідей опубліковано у збірнику
матеріалів ІІ Міжнародного наукового симпозіуму „Сталий розвиток
― стан та перспективи“.
На підсумковому пленарному
засіданні симпозіуму з доповіддю
виступила австрійська експертка
з питань утилізації сміття Крістіана Чернера ― Municipal waste
management ― 35 years of experience
in austria and czech republic (1980 —
2015). Після обговорення ухвалили
резолюцію з низкою важливих пропозицій, зокрема щодо необхідності
формування у молодого покоління
почуття відповідальності до збереження та покращення екологічного
стану довкілля, а також налагодження співпраці з іноземними закладами
вищої освіти та науковими установами у галузі технологій захисту та збереження довкілля з метою реалізування спільних міжнародних проєктів
в освітній та науковій діяльності.
Резолюцію II Міжнародного наукового симпозіуму „Сталий розвиток
― стан та перспективи“ надішлють в
органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, заклади вищої
освіти, наукові організації та інститути
громадянського суспільства з метою
продовження обговорення напрацьованих питань у форматі діалогу для
спільного розв’язання зазначених
важливих завдань сталого розвитку.
Надія ЯВОРСЬКА,
декан бакалаврату
ІСТР ім. В.Чорновола,
доцент кафедри ПЕЕТ
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студентський стартап

„ТЕПЛИЙ ПАПІР‟ ― ДРУКУЙ З КОМФОРТОМ
Поспішаєш на пару, добігаєш до корпусу чи аудиторії
та згадуєш: забув роздрукувати документ. Летиш до
копіцентру, а там кілометрова черга і розрахунок лише
готівкою. Чекаєш 10 хвилин, а потім чуєш, що студент
перед тобою просить спершу внести зміни до файла.
І ось, нарешті, підходиш до заповітного віконечка і
розумієш: забув/загубив/не скинув на флешку. Якщо
цей випадок вам знайомий ― можемо заспокоїти:
четверо політехніків роблять усе, аби таких ситуацій
більше не виникало.
Випускники Юрій Горбаль, Володимир Гресько, Роман Гудима
та студент Інституту економіки і
менеджменту Андрій Чумак ― розробники стартапу «Теплий папір» ―
мережі пунктів автономного друку.
Хоч проєкт і новий, команда існує
вже давно. Впродовж чотирьох
років політехніки були учасниками
студентської
організації
BEST Lviv: свого часу Андрій
був президентом, Юра ―
скарбником
і
віцепрезидентом з людських ресурсів, а Роман
― головним
організатором Інженерного Ярмарку
Кар’єри.
Спільні проєкти, подорожі й
погляди перетворили хлопців не лише
на хорошу команду, а й на добрих друзів. Згодом
виникло бажання мати спільну
справу, а не працювати на когось, і
заразом робити щось корисне.
― Ідея з’явилася у кінці серпня
2019-го. Ми хотіли, щоб наш проєкт розв’язував якусь проблему.

Почали згадувати, які студентські
труднощі мали самі. Згадали, як
незручно скидати файли на флешки, що постійно губляться, нести їх
у копіцентр, стояти в довгій черзі,
платити лише готівкою, і так ―
дуже часто. За день ми «накидали» концепцію. Впродовж першого тижня зробили аналіз ринку,

вивчили внутрішніх та зовнішніх
конкурентів. «Коробку» проєктували самі, з розробкою дизайну
допомагали друзі. Всередині використали офісний принтер високої швидкодії та екологічності.
Розробили онлайнплатформу. У

листопаді наш автомат вже був
повністю готовий, і ми поставили
«коробку» у 20-му корпусі. Над назвою думали недовго, ідея виникла
в Юри. Папір з принтера справді
виходить теплий, якщо багато друкувати ― можна зігріти руки, ― розповідає Володя.
Користуватися сервісом просто і зручно як з комп’ютера, так зі
смартфона. Потрібно зайти на сайт
https://tepapir.com/ (у майбутньому
будуть ще боти у telegram та інших
месенджерах) натиснути кнопку
«друкувати» і завантажити файл.
― Ми рекомендуємо обирати
PDF-документ, але можна й інші
формати ― програма автоматично конвертує файл. Однак варто
перевірити, чи перетворення відбулося коректно ― про це нагадує
сповіщення. Натиснувши на документ, можна обрати кількість копій, одно- або двосторонній друк,
переглянути
заповненість
сторінки. Сторінка, заповнена на 10%, коштує 1 гривню,
далі, як і всі
копіцентри,
ми збільшуємо ціну на 20
копійок. Програма автоматично обчислює вартість.
Якщо все добре налаштували, обираєте
зручний
для
вас
автомат
― спеціальна
кнопка
вкаже його точне
розташування. Наступний крок ―
онлайн-оплата, після чого з’явиться кнопка «роздрукувати», яка буде
активна впродовж тижня. Тобто
закидати файли можна з дому, а
потім, будь-якої зручної миті, прийти до автомата і роздрукувати. До
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слова, ми дозволяємо завантажувати і друкувати декілька файлів.
Після активації кнопки з’являється інформація про кількість замовлень у черзі та приблизний час
очікування. Ми хотіли зробити так,
щоб кожен максимально володів
своїм часом. Якщо ти став в чергу
у копіцентрі, ти не знаєш, на скільки це затягнеться, а наша система
розраховує з точністю до кількох
секунд. Коли файл потрапляє у
друк, користувач отримує сповіщення. До речі, після оплати можна змінити «коробку», якщо ти опинився в іншій локації. Наша мета
зробити так, щоб коли у студента
з’явилася потреба щось роздрукувати, у тому місці стояв наш апарат. Невдовзі додамо промокоди
для студентів та різних організацій. Після друку документ автоматично видаляється ― це дешевше
з погляду захисту інформації, усі
дані зашифровуємо. Стараємося
зробити максимально зручний інтерфейс, ― пояснює Юра.
Наразі автомати «Теплий папір» є у корпусах №5 (аудиторія
103) та №20 (1 поверх, кафедра
штучного інтелекту), у Tech StartUp
School (овпенспейс на 3 поверсі), в
Академії ШАХ (1 поверх) і навпроти студентського комбінату харчування (вхід у заклад HAM Kebab).
Невдовзі пункти запрацюють у
корпусах №28 і №4, а також у 4-му
та 11-му гуртожитках.
За словами Володимира, основною складністю для «Теплого
паперу» є бюрократія у державних
установах, пов’язана з орендою,
тому поширення автоматів в нашому університеті ― не таке швидке, як планували:
― Щоб отримати в оренду площу Політехніки, потрібно звертатися до фонду державного майна,
а перед тим ― отримати чимало
підписів із низки відділів університету. Дозвіл від Політехніки ми
вже отримали, наразі чекаємо на
відповідь від фонду держмайна.
Добре, що у певний момент нас
підтримали Юрій Ярославович і
Роман Орестович. Тоді це дало хороший рух.

Як розповідає команда, один
автомат «Теплого паперу» коштує близько однієї тисячі доларів.
Додатковими витратами є поновлення розхідних матеріалів, обслуговування «коробок», підтримка
сайту ― оплата серверів, доменів,
баз даних та інше.
― Усі кошти наші, ми не залучали сторонніх осіб, не брали кредитів, а назбирали самі. Окрім того,
виграли Інженерне змагання і отримали від міської ради ґрант на
25 тисяч гривень, який скерували
на свій стартап. Знайомі час до
часу пропонують допомогу, адже
бачать, що це цікавий проєкт, який
швидко розвивається. Наразі ми
не готові її приймати, адже самі не
знаємо, чи він повністю себе зарекомендує. Коли будемо у цьому
впевнені, зможемо залучати сторонні кошти. Реального попиту ще
не знаємо, оскільки працювали
лише два тижні перед канікулами ― це був перший пункт у 20-му
корпусі, але користувачів було
чимало. Всі, кому щось потрібно
роздрукувати, друкували там, бо
найближчий копіцентр ― за півтора кілометра.
Зважаючи на чималі фінансові
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витрати, запитуємо студентів, навіщо їм це, Юра одразу знаходить
відповідь:
― Ми хочемо, щоб студентам
було легше. Не можна думати
лише про гроші. Можна поєднувати приємне з корисним. Це класно для студентів, бо вони будуть
економити час і кошти на друк. Це
буде зручніше, швидше, класніше,
веселіше. Ми розраховуємо, що за
декілька місяців вийдемо на окупність, збільшивши кількість автоматів.
Наразі «Теплий папір» впевнено шириться Львовом. Команда
хоче запустити стабільну роботу
до початку літньої сесії. Наступного місяця планують максимально
«покрити» наше місто автоматами. До кінця канікул ― підготувати
рішення для виходу на інші міста,
від вересня ― почати освоювати
Івано-Франківськ, Тернопіль, Київ.
Крім цього, підготували заявку на
ґрант до Українського фонду стартапів. Тож навіть після завершення
університету політехніки планують
триматися і працювати разом.
Анастасія СТЕПАНЯК
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СТУДЕНТСЬКЕ ПРОЄКТНОКОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО: 60 РОКІВ
НА РОЗВИТОК ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
Наприкінці минулого року представники Інституту
архітектури та дизайну, а також ті, які були причетні
до формування архітектурного напряму в Політехніці,
відсвяткували 60-річчя створення Студентського
проєктно-конструкторського бюро (СПКБ), яке діяло
від 1959 року.

СПКБ — своєрідний майданчик, де студенти мали можливість
здобувати необхідні практичні
навички для успішного навчання.
За роки існування ― до 2002 року
― там вправлялися у своїй майстерності сотні студентів різних
спеціальностей. За цей час напрацювали десятки індивідуальних
профільних проєктів. Чимало з
них вдалося втілити в життя.
Тоді виникла необхідність розширювати матеріально-технічну
базу Львівської політехніки. Тож
будівельно-архітектурний
відділ був потрібен зокрема й щоби
розширювати корпуси, будувати
гуртожитки. Найвдаліші — це аудиторний корпус Львівської політехніки, спортивний корпус № 2,
навчально-лабораторний корпус
загальнотехнічного факультету,
бібліотека зі книгосховищем, де
зберігали 1,2 млн книг, навчальні

корпуси для енергетичного факультету, інженерно-будівельного факультету, гуртожитки для
нашого університету та для Лісотехнічного університету, Ветеринарної академії. А ще ― житлові
будинки,
спортивно-оздоровчі
табори „Політехнік“ в Алушті (АР
Крим), Морському, Славському,
навчально-виробнича база для
Лісотехніки, оранжерея для Львівського національного університету ім. І. Франка та багато іншого.
Одним із найцінніших об’єктів був
спортивний комплекс «Спартак»,
танцювально-концертна зала „Романтик“. Також розробили цінний
проєкт новаторських конструкцій
відкритого театру в парку Івана
Франка. Та, на жаль, нам його так і
не дозволили збудувати.
Окрім архітектурного відділу,
у СПКБ сформувалися радіотехнічний відділ, автоматизоване

управління містом (АСУ), напрям
метрології. Був також один закритий відділ, який працював у напрямі внутрішньої оборони, де реалізували низку проєктів, спрямованих
на оборону й розробки для космосу.
Мій професійний гарт архітектора відбувався саме у СПКБ. Від
другого курсу я працювала там
у вільний від занять час у групі
копіювальниць ― вчилася проєктування, вдосконалювала архітектурну графіку, роблячи копії робочих креслень. Пригадую свою
наставницю ― Софію Дев’яткіну:
незважаючи на те, що я вміла незле рисувати й малювати (адже до
вступу у Політехніку робила спроби навчатися у Львівській академії мистецтв), працювати над
виконанням копій на спеціально
проолієних кальках рапідографами та рейсфедерами було доволі
складно й відповідально, бо вистачало одного-двох креслень і весь
лист А1 треба було переробляти.
Оплата за таку роботу не була висока, але дарувала втіху й разом зі
стипендією (близько 40 карбованців) щомісяця давала можливість
зібрати чималу суму на літні канікули. Тоді моїм улюбленим місцем
відпочинку були міста Прибалтики.
Починаючи від третього курсу й
до завершення навчання в університеті я допомагала виконувати
простіші креслення у групі Оксани
Мойсак.
Роботи було багато. Щодня,
після занять, влаштовувалася за
кульман, у відведеному мені місці
у 901-ій кімнаті СПКБ і, під доброзичливим керівництвом Оксани
Михайлівни, пізнавала «ази проєктування вузлів». Досі з особливою вдячністю згадую ті часи, бо
колеги не раз мене консультували щодо курсового проєктування.
І оплата вже стала вища. Згодом
мене перевели у групу Лесі Манд-
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зюк (на жаль, нині вже покійної), де
головним архітектором проєктів
був Мирослав Трач. Тоді приступила до проєктування невеликих вузлів, пов’язаних із облаштуванням
гуртожитків.
Завдяки старанням і добре виконаним роботам упродовж 1977
— 1981 років, всесоюзній відзнаці
за перше місце у конкурсі дипломних проєктів, мене, по отриманню
диплома архітектора, запросили
на роботу у СПКБ.
Ніколи не забуду (про це часто
розповідаю студентам) свій перший самостійний проєкт: гардеробну кімнату. Як там я не вертіла
й не крутила, але вішаки-стійки не
забезпечували необхідну кількість
місць. Тому треба було вмонтувати спеціальні конструкції до стін.
Та основним моїм питанням тоді
стало ― якої довжини має бути
дюбель і на яку глибину потрібно
його закласти вглиб стіни, щоб під
вагою пальт конструкція не вирвалась. Ознайомившись зі СНиПАМи
та іншими нормативними документами, пішла за порадою до старших
колег. Адже під час навчання на
архітектурному факультеті такого
не викладали. Ми наче навчились
проєктувати споруди та містечка,
але не завжди лавочки чи огорожі,
стежки та малі форми могли на робочих кресленнях представити.
Ще один цікавий випадок був
пов’язаний із проєктуванням творчих майстерень та приміщень для
студентів у Брюховичах.
Пам’ятаю настанови консультанта СПКБ Євгена Греня, вже
давно покійного українського архітектора, який приїхав із Канади:

„Основне пропорції! Пропорції людини ― це приблизно 1,8 — 2 метри. Нарисуй собі таку труну й крути нею. Тоді всі питання ― ширини
сходових маршів, дверних проходів та іншого будуть розв’зані“.
З особливою вдячністю Ореста
Ремешило-Рибчинська
пригадує
настанови керівника групи (1981
— 1987рр.) Володимира Носова. У
співпраці з конструктором найвищого рівня професіоналізму ― Григорієм Шевчуком та настановами
головного архітектора проєктів Мирослава Трача молода архітекторка
зреалізувала перші професійні архітектурні проєкти та розробки.
Від 1987 до 1989 року пані Ореста працювала у групі ландшафтної
архітектури під керівництвом головного архітектора Віктора Марченка. Неповторними залишились
у пам’яті спільні наради з участю
В. Кравцова й Т. Максим’юк та колег В. Следзя, К. Малярчука, В. Дідика, Л. Качуріної. Необхідно було
у стислі терміни виконати окремі
розділи до Програми благоустрою
рідного міста. Кожен опрацьовував планувальні креслення з ревалоризації парків: Стрийського,
Івана Франка, на вулиці Повітряній
та інших…
Незабутнім для доцентки залишається привітання колег зі захистом кандидатської дисертації
у 1987 році. Зрештою, завдяки напрацьованим проєктам і їх реалізації згодом вступила у Національну
спілку архітекторів України.
Упродовж усього життя люди,
що працювали у СПКБ, із вдячністю згадують професійне, патріотичне, віддане справі керівництво
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організацією ― багатолітню начальницю СПКБ, нині покійну,
В. Лясковську, її заступників ― І.
Огородника, О. Думу, С. Шаршаткіну, О.Телепа та інших.
Колектив СПКБ постійно брав
участь у конкурсах проєктів для різних споруд по країні. Зокрема за перемогу трьох найкращих проєктів
із облаштування території цитаделі
у Львові А. Шеремета, Р. Овчарек,
В. Следзь, К. Малярчук, І. Хадай і я
потрапили у 1987 році за кордон ―
НДР, Чехословаччину, Середземноморський круїз. Там ознайомилися
з пам’ятками архітектури та найкращими реалізаціями ідей митців
кінця ХХ століття.
Сьогодні ми, колишні працівники СПКБ, можемо з гордістю сказати, що були членами чудового
товариства творців та новаторів
українського BAUHAUS.
Загалом важко в одній публікації висвітлити всі аспекти ― науково-пошукової, практичної, педагогічної, освітньої діяльності цього
видатного підрозділу Львівської
політехніки. Вважаю, що варто організувати наукову конференцію
й опублікувати матеріали з дослідження результатів діяльності
СПКБ в окрему монографію, яку
підготували б фахівці різних спеціальностей. Згадати всі імена і
проєкти та їх реалізацію не тільки
в Україні, а й за кордоном.
Ореста
РЕМЕШИЛО-РИБЧИНСЬКА,
доцентка Інституту архітектури
та дизайну,
кафедра основ архітектури
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СПАДЩИНА КАЗИМИРА ТВАРДОВСЬКОГО ЯК
ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ
На кафедрі філософії Інституту гуманітарних та соціальних
наук Львівської політехніки щорічно у лютому відбуваються
Твардовські читання. Це заходи, присвячені пам’яті видатного
польського філософа, логіка, психолога, педагога, творця
Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира
Твардовського. Читання беруть свій початок ще з кінця
вісімдесятих років ХХ століття.

софії Львівської політехніки, варто
дотримуватися й у сучасній гуманітаристиці.
Мислення і мова тісно пов’язані, адже ми мислимо за допомогою мови, а також формулюємо
нею судження й висловлювання.
Маємо особливо звертати увагу,

Світлина Ольги Мацьків

Події відбуваються 11 лютого,
адже це день, коли Твардовський
відійшов у вічність. До пам’ятних
заходів входять також обговорення й дослідження спадщини й
ідей філософа. Завідувач кафедри
філософії, доктор філософських
наук, доцент Ігор Карівець розповів, чому постать цього мислителя
є такою важливою для сучасників:
― Казимир Твардовський приїхав
до Львова з Відня 1896 року. Його
вчителем був австрійський філософ і психолог Франц Брентано.
Твардовський очолив кафедру філософії Львівського університету
імені Короля Яна Казимира ― теперішній Національний університет
імені Івана Франка. Він вважається засновником сучасної польської аналітичної філософії, але
мав учнів також і серед українців,
і серед євреїв. Основним методом
досліджень був ґрунтовний аналіз
філософських понять і мислення.
Доробок мислителя доволі значний.
Він дотримувався думки, що філософ, особливо якщо він займається викладацькою чи науковою
діяльністю, повинен максимально
чітко формулювати й висловлювати свої думки. Філософія має
бути зрозуміла для кожного, адже
навіть про складні проблеми можна говорити простими словами.
Це педагог підтверджував у статті
„Про ясний і неясний філософський
стиль“. Ясність і простота ― одні
з основоположних переконань у
творчості Твардовського, яких, за
словами завідувача кафедри філо-

чи вони є логічні. Казимир Твардовський дуже серйозно ставився до того, як людина мислить, як
висловлюється та чи спроможна
вона точно та зрозуміло доносити
свою думку до інших. Це важливо
й у роботі гуманітаріїв. Варто працювати над риторикою, аби послідовники, студенти могли вловити
головне, почерпнути суть матеріалів. Очевидно, Твардовський ― видатний філософ. Серед українців,
проте, небагато науковців зацікавлені його постаттю. Однак, за
словами Ігоря Карівця, минулоріч
таки вдалося видати збірку праць
Твардовського:

― Статтями філософа зайнялися
четверо перекладачів: я, Ольга
Гончаренко з Хмельницького, Степан Іваник з Варшави (Польща) і
Маркіян Боднарчук зі Львова. Ми
переклали праці Твардовського
та надрукували їх у видавництві
„Фоліо“ за підтримки Українського
філософського фонду. Уже у вересні 2019 року на BookForum ми
презентували 600-сторінковий том
з основними працями Твардовського. Тож ті, хто цікавиться спадщиною філософа, тепер з легкістю
можуть з нею ознайомитися.
Казимир Тардовський не пропонував завершеної філософії.
Проте його доробок є актуальний
для сучасного наукового товариства. Пропонував докладний і
скрупульозний метод ведення філософських досліджень. Тепер він
називається аналітичний і спрямований передусім на аналіз мови,
філософських понять. Згідно з переконаннями Твардовського, філософія має бути нейтральна політично та ідеологічно. Вона не може
бути заангажованою. Він розділяв
філософію і світогляд.
Ігор Карівець додає:
― Його праці є актуальні зокрема
для української філософії та гуманітаристики. Показовим є те, що
ми повинні конкретніше говорити
про проблеми в гуманітарних науках, а також ширше застосовувати
аналітичний метод з метою прояснення понять та чіткого формулювання суджень.
Ольга МАЦЬКІВ
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УКРАЇНСЬКА МОВА МОЖЕ МАТИ ПЕРШІСТЬ У МЕРЕЖІ
У переддень Міжнародного дня рідної мови Міжнародний
інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою зібрав
представників науки та культури, щоб обговорити важливість поширення української мови в інтернеті.

Модерував захід науковий співробітник МІОКу Назарій Данчишин.
― Цей семінар-дискусія ― лише
перший важливий крок, який ми
спільно робимо, щоб масштабувати питання української мови
у мережі. Готуючи цей захід, ми
ставили перед собою завдання,
щоб це не були лише розмови, а
своєрідний майданчик для знайомства та об’єднання однодумців. Адже кожен зі запрошених у
своїй діяльності докладає зусилля
для просування нашої мови. Ми
маємо стратегічну спільну мету ―
щоб у суспільному просторі українська стала ще актуальнішою. Ми
знаємо, які конверсійні, злочинні
думки звучать сьогодні щодо неї.
Та українська ― це мова успішних
проєктів, культури, яка може мати
першість у мережі, ― наголосив на
початку зустрічі, вітаючи всіх присутніх, заступник директора МІОКу,
Андрій Яців:
Андрій Романович також кількома словами окреслив проєкти,
які вже багато років створює і реалізовує команда інституту.
― Цільовою аудиторією нашої
діяльності є українці у різних країнах світу. Багато проєктів ми реалізовуємо онлайн, зокрема ті, що
стосуються освіти. Через конкурси, відеоролики, онлайн-виставки
нам вдається забезпечувати вивчення української, ― додав Андрій
Яців.
Громадський активіст, науковець Святослав Літинський багато
років захищає українську мову,
йому вдалося обстояти правду у
багатьох судах, також і проти чиновників, через зневагу до нашої
мови.
― Є такий факт: щоби відбулися
будь-які соціальні зміни, потрібно

принаймні 3,5 % активних людей.
Якою потужною силою може бути
згуртована меншість! Кажучи сьогодні про рідну мову, хочу зосередитися на Законі про українську
мову, проти якого так борються
проросійські сили. Напрацювання
для цього ми мали ще у 2014 році,
вони базуються на законопроєкті Головатого-Сироїд. У 2017 році
подали закон до Верховної Ради.
Наприкінці 2018 року почався його
активний розгляд, а минулоріч,
улітку, став чинний. На жаль, має
відтермінування деяких пунктів, та
за всю нашу історію ми не мали такого доброго закону.
Чому потрібно захищати українську мову? Є дослідження, які демонструють, що вплив російської
пропаганди на тих, хто спілкується
українською мовою, втричі менший, аніж на тих, хто спілкується
російською. Саме в інтернеті сьогодні найбільше продукують інформацію, тож, якщо там домінуватиме наша мова, то зміниться також
її застосовування у побуті. Зрештою, відповідно до Закону про
мову, вже від січня уся реклама
повинна бути українською мовою
― ми звертаємося до тих компаній,
які не дотримуються цієї вимоги.
З липня ― наука та медицина мають бути українською, щоправда у
науці дозволена також англійська
мова. Від січня наступного року усі
послуги і обслуговування у крамницях, також і в інтернеті, зобов’язані бути українською мовою. З
липня наступного року 90% фільмів повинні бути перекладені на
українську, а решта 10% ― титровані нею. Те ж стосується й преси,
― розповів Святослав Літинський.
Чимало цікавого про україномовну пісенну творчість розповів

відомий український співак і пісняр Назар Савко. Він наводив приклади з власної творчості, яка, до
слова, цікава різним поколінням, а
його дитячі пісеньки мають мільйонні перегляди та відомі мало
не в усьому світі. Співак переконаний, що міцні підвалини любові
до рідної мови можна сформувати
від народження, тому так багато
зусиль докладає, щоб прищепити
любов до якісного українського
музичного продукту в наймолодших його шанувальників.
Ще один спосіб „ніжної“ популяризації української мови обрала
інстаґрам-блогерка Юлія Сливка. Її
щоденні дописи про побут, її діда й
бабу, стосунки з чоловіком, сприйняття народження доньки доволі
популярні серед молоді. Тож, пишучи українською мовою, доповненою діалектизмами з Бродівщини, авторка прищеплює у своїм
шанувальника любов до рідного.
Юлія Сливка зазначила, що відчуває україновибагливу аудиторію,
яка пильнує за українськомовним
контентом, а Інстаґрам допомагає
це популяризувати, оскільки люди
здебільшого читають його, щоб
відпочивати, а не перевантажуватися надмірною інформацією.
Начальник управління молодіжної політики Львова, випускник
Львівської політехніки Олександр
Николяк поділився власним досвідом просування української
мови серед молоді. Він переконаний, що лише власним прикладом
і поясненнями, чому так важливо
спілкуватися українською, можна
змінити ситуацію, навіть якщо опиняєшся у переважно російськомовному середовищі.
Філолог, перекладач, словникар Тарас Береза чимало уваги
приділив проблематиці вживання
запозичених слів, адже важливо
популяризовувати наші українські.
Він переконаний, що кожен з англомовних термінів, які так сьогодні заполонили нашу щоденну мову,
мають українські відповідники.
Наталія ПАВЛИШИН
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„ХТО ВАМ СКАЗАВ, ЩО Я СЛАБКА,
ЩО Я КОРЮСЯ ДОЛІ?“
25 лютого 149 років тому народилася Леся Українка.
Вона могла бути талановитою піаністкою чи навіть першою в Україні жінкою-композиторкою, але стала великою поеткою в непрості для України часи.

Шляхетного роду,
шляхетно освічена
Коли говоримо про величних,
закономірно, цікавимося їхніми родинами, бо звідтам — основи. Леся
Українка народилася у відомій родині Косачів: батько — юрист, шанувальник живопису та літератури,
мама — знана письменниця, перекладачка, дослідниця етнографії та
фольклору Олена Пчілка. Її рідний
брат Михайло Драгоманов неабияк вплинув на свою небогу Ларису,
яку змалку кликали Лесею. Одна з
версій того, чому Леся обрала собі

псевдо Українка, була: Михайло
Драгоманов свої твори підписував
Українець.
Леся здобула високу домашню
освіту. Чому домашню? Передусім
тому, що у той час, 1876 року, коли
майбутній поетці було 5 років, починає діяти Емський указ Олександра ІІ, тому школи були російського
духу. Батька за його тверді українські переконання часто переводили на інші місця праці, тому Косачі
багато переїжджали: Новоград-Волинський, Луцьк, Колодяжне, Київ.
До речі, коли вони жили в Києві, то
тоді там лише декілька родин (Лисенки, Старицькі, Косачі) розмовляли українською.
Батьки самі уклали їй
програму, увагу приділяли вивченню літератури,
іноземних мов, а їх упродовж життя Леся чудово вивчила аж дев’ять:
французьку,
німецьку,
італійську, англійську, російську, польську, болгарську, грецьку, латинську,
бралася за грузинську,
шведську,
іспанську.
Досліджувала
східну
культуру, мистецтво, але
найбільше часу присвячувала вивченню Волині,
Буковини, Поділля.
Через потребу у лікуванні Леся багато їздила: Німеччина, Італія, Австро-Угорщина, Єгипет,
Кавказ, Крим… Ці мандрівки
підліковували
тіло та додавали нових
вражень.

Поетка з
підліткового віку
Леся Українка читати навчилася у чотири роки, у п’ять написала свою першу музичну п’єсу, а у
дев’ять — перший вірш „Надія“, що
народився під враженням арешту
тітки Олени Косач. У шестирічному
віці вже гарно вишивала й написала першого листа. Їй пророкували
велике музичне майбутнє, але через
стан здоров’я від музикування довелося відмовитися. Уже в 13 активно
пише вірші. Тоді ж їх публікує галицьке видання „Зоря“, а за рік у Львові
виходить збірка перекладів Гоголя,
яку підготувала з братом Михайлом.
У 19 років написала для своїх сестер
підручник „Стародавня історія східних народів“.
1893-го, коли Лесі було 22, у
Львові вийшла перша її збірка „“На
крилах пісень“. Тоді ж Іван Франко
захопився твердістю духу поетки,
тим, як, за її ж словами, від гострого болю народжується гостре слово: “Читаючи м’які і розслаблені чи
холодно резонерські твори українців-чоловіків і порівнюючи їх з цими
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бадьорими, сильними, і сміливими, і
такими щирими словами Лесі Українки, мимоволі думаєш, що ця хвора,
слабка дівчина — чи не єдиний чоловік на всій Україні“.

„Слово, моя ти
єдиная зброє“
Через слово Леся Українка демонструвала свою громадянську
позицію, що формувалася під впливом мами, націоналістки Олени
Пчілки, та дядька, соціаліста, першого українського політолога Михайла Драгоманова. Громадянську
позицію виражено в поетичних, ліричних, епічних, драматичних, прозових, публіцистичних творах: „Одвага наша — меч, политий кров’ю“,
„Сором мовчки гинути й страждати“,
„Терпіть кайдани — то всесвітський
сором“, „Над всіх старшин найстарша правда“, „Геройство мусить мати
нагороду“, „Хто визволиться сам, той
буде вільний“.
Вона брала участь
в українському національному та жіночому русі. Коли родина
переїхала до Києва, то
Леся разом із братом
Михайлом засновує
літературний гурток
української
молоді
„Плеяда“. Серед його
учасників був Максим
Славинський, Людмила Старицька, Агатангел Кримський. Вони
влаштовували літературні вечори, перекладали українською
твори відомих закордонних письменників,
підготували серію науково-популярних видань з історії України.
Однак цензура заборонила видання
трьох збірок. Згодом 18-річна Леся
складає братові список творів з епіграфом „Ще не вмерла Україна“, які,
на її думку, треба перекласти. Це твори Байрона, Ґете, Жорж Санд, Міцкевича, Пруса, Сенкевича, Сервантеса, Бомарше, Золя, Гюго, Шиллера,
Короленка, Тургенєва, Петрарки та
інших.

Вона бувала в Галичині та на
Буковині. Там познайомилася з
І. Франком, М. Павликом, О. Кобилянською, В. Стефаником, О. Маковеєм, Н. Кобринською. Михайло
Павлик із першої зустрічі був вражений її глибокими знаннями не лише
поезії, а й науки й життя. А наша сучасниця Оксана Забужко переконана, що тоді в європейській жіночій
літературі XX століття видатнішої
жінки не було.

„Кохання — як
вода: плавке та
бистре“
Знаємо про юнацькі закоханості Лесі у Максима Славинського, а
згодом — у грузина Нестора Гамбарашвілі, якому давала уроки французької, а він їй — грузинської. Проте
у літературі більше зворушує кохання до Сергія Мержинського. Вони
познайомилися у Криму, де 26-річна

Леся була на лікуванні. Ці взаємини
вона означувала дружніми. Мержинський мешкав у Мінську. Там
він подбав про постановку „Блакитної троянди“, допоміг опублікувати
декілька статей у журналі „Жизнь“.
Сам довго хворів. І коли Леся дізналася, що її друг у важкому стані, залишила все і, попри протест
мами, поїхала його доглядати. У
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Мержинського була відкрита форма
туберкульозу, навіть рідні зреклися
його. А Леся була при вмираючому
до його останнього подиху. За одну
ніч біля ліжка коханого вона написала „Одержиму“.
За декілька місяців до смерті
Мержинського Леся пише глибоко
зворушливу присвяту „Твої листи
завжди пахнуть зов’ялими трояндами“: „Се нічого, що ти не обіймав
мене ніколи, се нічого, що між нами
не було і спогаду про поцілунки, о, я
піду до тебе з найщільніших обіймів,
від найсолодших поцілунків! Тільки
з тобою я не сама… Тільки ти вмієш
рятувати мене від самої себе…“.
Однак це кохання не було взаємним. В останні дні Мержинський
диктує Лесі листа до жінки, яку любить. А Леся вкінці приписала від
себе прохання відповісти на листа,
бо це підбадьорить невиліковно
хворого Сергія. Вона важко переживала цю втрату.
За шість років після смерті Мержинського Леся повінчалася зі
своїм давнім другом
Климентом Квіткою.
Вони познайомилися
1898 року, на літературно-артистичному
гуртку, коли Квітка був
першокурсником Київського університету.
Він збирав та упорядковував
фольклор,
багато з Лесею подорожував. У родині Косачів цей шлюб
вважали помилкою:
Квітка — син селянина,
вбогий чиновник низького рангу, молодший
на 9 років. Подружжя
мешкало у Криму, потім — у Грузії, де Леся
померла. Він жертовно доглядав дружину
до її останніх днів, щедро віддавав
усі кошти на лікування. Вдруге одружився лише на схилі літ, зі своєю
аспіранткою. За свідченням очевидців, повіз її на могилу дружини,
помовчав 15 хвилин і сказав: „Леся
дала згоду на наш шлюб, але щасливими ми не будемо“.
Ірина МАРТИН
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ДЕСЯТИЛІТТЯ, ПРИСВЯЧЕНІ НАУЦІ
Професор кафедри зварювального виробництва, діагностики
та відновлення металоконструкцій Інституту інженерної механіки та транспорту Володимир Палаш днями відсвяткував вісімдесятиріччя. З нагоди поважного ювілею професор поділився з
журналістами «Аудиторії» цінними спогадами про роботу у Львівській політехніці.

Р

озкажіть, будь ласка, про початок
своєї співпраці з університетом і дальший
кар’єрний ріст.
― Вступив до Львівської політехніки 1957
року на механічний факультет на спеціальність
«зварювання».
Після
завершення навчання з
1962 року працював на
кафедрі металознавства,
захистив дисертацію, а
потім перейшов на зварювання. На кафедрі зварювання спочатку був
старшим викладачем, потім ― доцентом. З 1982
до 1987 був завідувачем

інститутів. Два наших
механічних факультети
утворили Інститут інженерної механіки та транспорту. Тоді я отримав
звання професора й пов-

магався працювати сумлінно й до мене належно
ставилися. Я вважаю
основним досягненням
те, що під час того, як я
був деканом, ми організували на факультеті
Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові.
Це відбулося 1993 року й
було дуже непросто. Це
тепер за тиждень можна
організувати конференцію. А нам тоді знадобився цілий рік важкої праці
для підготовки. Така подія була першою в Україні й уперше українською
мовою. Приїхали не лише

В Інституті інженерної механіки та транспорту
Львівської політехніки один з найбільших в Україні відсотків випускників, які після закінчення магістратури працюють за фахом.

кафедри. З 1987 року
очолював факультет машинобудування і автомобільного транспорту. Паралельно продовжував
працювати на кафедрі
зварювання. Я був деканом до 2001 року. У той
час відбулося об’єднання
факультетів і утворення

ністю перейшов на кафедру зварювання.

Я

кі події, пов’язані
з Політехнікою, Ви
згадуєте з приємністю?
Які змінили Ваше життя?
― Мені завжди було
добре у Політехніці. На-

учасники з нашої держави, а й з українських товариств за кордоном. Після
того ми що два роки влаштовуємо цей Симпозіум. Наступного року буде
ювілейний ― двадцятий.
За матеріалами симпозіумів ми почали видавати
журнал-місячник «Маши-

нознавство» українською
мовою. Такого на той
час в Україні не було. Головним редактором був
мій заступник ― Кіндратський. Він виконував колосальну роботу, щоб цей
журнал існував. Доводилося часто перекладати
статті дописувачів з російської. Місячник визнали в Україні й він виходив
до недавнього часу. Окрім цього, Симпозіум дав
хороший поштовх для
нових досліджень. Наприклад, у нас в інституті
захистили багато дисертацій. А ще, як на мене, він
мав величезний вплив на
формування української
технічної мови.

В

и постійно працюєте зі студентами. Які
з їхніх досягнень були
найбільш вагомими?
― У нас багато випускників, які пішли в науку.
За моєї пам’яті захистили
п’ять докторських дисертацій, близько сотні кандидатських. Інженерів ми
випустили близько 2500
й підтримуємо з ними
зв’язки. Зараз не всі
йдуть працювати за спеціальністю, але в нашому
інституті один з найбільших в Україні відсотків
випускників, які після
закінчення магістратури
працюють за фахом. Я
весь час мав і маю велике задоволення від роботи зі студентами.

Я

кий проєкт Ви з колегами хотіли б втілити у життя?
― Певні теми наукової
роботи ми маємо, але я
поступово відходжу від
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цього. Уже довго працював і вдячний всім колегам. Не жалкую, що доля
мене пов’язала з Політехнікою, але всьому свій
час.

В

и присвятили багато
років роботі в Політехніці. Що було Вашим
стимулом?
― А як інакше? Під час
навчання й у подальшому
було бажання працювати.
Я отримував величезне
моральне задоволення від
справи, яку люблю. Маю
чимало нагород, це також
тішило. Можу сказати, що
я людина щаслива.

Ч

им відрізнялося колишнє наукове товариство від сучасного?
Що було особливим?
― Колись більше сту-

ВІТАЛЬНЯ

дентів хотіли йти в науку. Кажу, зокрема, про
інженерні спеціальності.
Більше було зацікавлених у працевлаштуванні
за спеціальністю. Але тепер у сучасних студентів
є більше можливостей
працювати за кордоном,
навіть під час навчання.
Зараз в Україні є ще
одна проблема. Тепер
закрили
спеціальність
зварювання. 2019 року
був останній випуск бакалаврів. Раніше інженерів
зі зварювання готували
у 21 ЗВО, а тепер не готуватимуть ніде. Колись
ми мали провідне місце
у світі за новаторствами
у зварюванні. Інститут
електрозварювання імені
Євгена Патона НАН України був загальновизнаним центром зварювальних наук у
світі. На мою думку, закриття спеціальності ― велика
помилка. Кажуть,
треба
готувати
більше робітників.
Але хто їх готуватиме? Зварювання ―
це спеціальність,
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у яку непросто
перекваліфікуватися. Хто за декілька років готуватиме студентів
училищ? Це найбільше мені болить.

Я

ким Ви бачите розв’язання проблеми?
― Усе залежить від політики уряду. Як на
мене, зараз вона
хибна.
Більше
уваги звертають
на
гуманітарні
спеціальності, а
інженерних
чимало зачинили. Але ж
Україна завжди була доволі промислово розвиненою державою. І це
потрібно відновити, як і
спеціальності, збільшити
фінансування
наукової
сфери. Наразі немає довготривалого плану щодо
відновлення підготовки
інженерних кадрів. А це
ж не робиться за рік-два.
Деякі галузі розвиваються, але це точкові речі.

З

власного
досвіду,
які рекомендації Ви
дали б своїм колегам?
Потрібно віддаватися справі. Окрім цього,
важливим є знання іноземних мов. Це покращує
мобільність,
збільшує
коло міжнародних зв’язків і дозволяє знайти хороше місце праці. Також і
студентам, і викладачам
потрібна
комп’ютерна
грамотність.
Спілкувалася
Ольга МАЦЬКІВ

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення
металоконструкцій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного
університету ,,Львівська політехніка” вітає із 80-річчям академіка Підйомно-транспортної академії наук України, професора
Володимира Миколайовича
ПАЛАША
Зичимо Вам міцного здоров’я та довголіття, Божого благословення, життєвої наснаги, добробуту, успіхів у освітній та науковій діяльності.
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ВЧИМОСЯ Й ПРАЦЮЄМО
Потреби
й можливості
Покоління Z прагне мати фінансову свободу. Коли ж, як не у молодості, ми будемо сповнені сил та
амбіцій? Тож задля власного забезпечення дедалі більше студентів
вирішують одночасно працювати
й здобувати освіту. Що до цього
спонукає? Причини різноманітні.
Студенти-політехніки виокремили
найпоширеніші з них: брак коштів,
потреба винайняти квартиру чи оплатити гуртожиток, великі витрати
на харчування та комунальні послуги, про кіно та інші розваги навіть не
йдеться. Розмір звичайної стипендії
— близько 1400 грн, підвищеної — до
2000 грн. Усе залежить від інституту
та загального рейтингу. За стипендійне місце ще потрібно поборотися
з одногрупниками. Тому стипендію
тепер отримує обмежена кількість
студентів і часто навіть доволі успішні її можуть не мати через нижче місце у рейтингу. Звичайно, є соціалка,
котру нараховують, незважаючи на
успішність. Але на неї можуть претендувати лише пільговики та соціально незахищені особи.
А що робити платникам, адже
навчання в університеті — не з дешевих? Чи тим, хто опинився без
стипендії? Тому проаналізуймо найактуальніші фінансові студентські
потреби.
До початку навчального року необхідно закупити багато канцелярських товарів: зошити, папір, ручки,
олівці та інші дрібниці. Приблизно
на те треба близько 300 грн. Щороку
дорожчає проїзд у міському транспорті. На це потрібно більше 100
грн.
Наступна важлива витрата — харчування. Враховуючи нинішні ціни
на м’ясо, крупи, овочі та фрукти, це
обходиться недешево. Навіть якщо
себе дуже обмежувати, то витратимо більше 1200 грн. Що стосується
проживання, то ціни в університетському гуртожитку в рази нижчі від
оренди житла. На офіційному сайті
студмістечка Львівської політехніки
можна ознайомитися з прейскурантом. Найдешевше проживання — у

гуртожитках № 4 і №7 — це 549 грн
за місяць.
Якщо ще додати культурні заходи, то, скажімо, один кіносеанс
коштує приблизно 100 грн. Підсумок
— лише на найнеобхідніше потрібно
близько 2300 грн. Сума може коливатися залежно від потреб.
Третьокурсниця Соломія Радович розповідає: „Навчаюсь на платному, водночас працюю. Коштів
вистачає на найнеобхідніше. Приблизно на місяць витрачаю трохи
більше 3000 грн. Більша частина
з них — на оплату проживання та
комунальних послуг. На продуктах
харчування стараюсь економити.
Одяг купую рідко. Зазвичай у сезон
знижок“.

На ринку праці для студентів є
багато пропозицій. Найпопулярніші
вакансії — у сфері обслуговування.
За даними сайтів пошуку роботи, без
досвіду можна влаштуватись офіціантом, адміністратором у ресторані
чи барі, оператором колцентру. Гарантована зарплатня — від 5000 грн.
Працюючи за фахом, можна заробити у декілька разів більше. Наприклад, юрист із досвідом роботи від
року й більше, якого студент не має,
отримуватиме від 12000 грн.

Як поєднати?
Якщо ж вам поталанило влаштуватися на омріяну посаду, то потрібно визначитися з формою навчання. Денна, заочна чи індивідуальний
графік — вирішувати лише вам. Викладачі радять це зробити перед

початком нового навчального року,
позаяк наявність роботи не звільняє
від виконання завдань та складання
сесії. За словами асистентки кафедри журналістики та засобів масової
комунікації Інституту права та психології Ірини Пуцятої, що старший курс,
то частіше там студенти не відвідують пари. За її спостереженнями, у
більшості випадків це впливає на
успішність, тому відмінники отримують трохи нижчі бали.
Згідно з правилами у Львівській
політехніці, за індивідуальними графіками можуть вчитися лише ті, хто
перебувають на денній формі навчання, але тільки окремі студенти:
вагітні або ті, хто на військовій підготовці, беруть участь у програмах
міжнародної академічної мобільності, спортивних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів чи
працюють за фахом або стажуються
для дальшого працевлаштування.
Тож якщо плануєте працювати
за фахом, необхідно подати до деканату заяву й відповідні документи.
Після цього формуєте оптимальний графік навчання й подаєте на
затвердження директорові свого
інституту. Найважливіше, що індивідуальний графік не позбавляє шансу на стипендію.
Якщо ви залишилися на стаціонарі, то домовтеся з роботодавцем
про гнучкий графік. Це може бути
неповний робочий день або завдання, що не передбачають постійного
перебування в офісі. Щоб мати високу успішність, здавайте розрахункові та контрольні завдання, модулі,
курсові, розрахункові роботи вчасно,
дотримуючись термінів.
Оновлене віртуальне середовище — бездонна криниця, з якої
можна почерпнути інформацію для
навчання. Звідтіля можна скачати
лекції та вдосталь наукової літератури, повправлятись в онлайнтестах.
Із власного досвіду додам: усе залежить від репутації, яку ти заробив за роки навчання. Головне — це
здоровий баланс між роботою та
навчанням. Залиште час на себе. За
можливості обирайте лише ту роботу, що дарує позитивні емоції, адже
студентські роки — найкращі.
Анна ЗІГАНШИНА,
студентка 3 курсу кафедри
журналістики та засобів масової
комунікації
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«ЗАЛИШИТИСЯ СОБОЮ В ЦЬОМУ
СВІТІ ― СВЯТО!»:
НАТАЛІЯ КАЛИНОВСЬКА
ПРО СТУДЕНТІВ, ТВОРЧІСТЬ ТА ЖИТТЯ
21 лютого, у Міжнародний день мови, поціновувачі Слова мали
нагоду завітати на поетичну годину «Рідна мова – серця мого подих», що відбувалася у науково-технічній бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка». Лунав ансамбль бандуристів KALYNA BAND, декламували вірші гімназисти Львівської
академічної гімназії, а надихала та модерувала дійство (спільно з
Людмилою Найдою) старша викладачка ІНЕМу, лавреатка всеукраїнських і міжнародних літературно-мистецьких конкурсів Наталія Калиновська. При нагоді поетка нам роповіла про джерела,
з яких черпає наснагу до письма, улюблену роботу та окреслила

Світлина Миколи Тиса

дальші творчі задуми.

Про
університет
До Політехніки маю
давній сентимент, адже
тут навчалась, тепер
працюю вже 28 років у
цих стінах. Першим моїм
читачем в університеті,
щойно почала писати
вірші, був Олег Іванович

Кузьмін, завідувач нашої
кафедри менеджменту й
міжнародного підприємництва. До слова, двадцята моя книга, «Кредо»,
вийшла друком спеціально до його ювілею. У
мене є й збірка, присвячена Львівській політехніці. «До Львова озивалося
серце моє» ― до двохсотліття нашого ЗВО. То я

вечорами після роботи
її писала ― Політехніка
мене надихала.
Як вдається встигати все? Гадаю, це
справа передусім пріоритету. Замість вечора в компанії ток-шоу
натомість можна зануритись у творчість. І це
найінтимніші хвилини
дня, коли ти по-справжньому собі належиш.
Іноді й о 5 ранку можеш
зненацька прокинутись,
бо є натхнення щось сотворити…
Коли наша кафедра
організовує
всеукраїнську олімпіаду, часто
беру участь у відкритті,
читаю свої поезії, а якось
у мене виникла ідея дарувати переможцям свої
збірки. Мені це надзвичайно приємно ― уявляю, що ті полетять, мов
пташки, у інші міста й
країни та залишать учасникам згадку про Львів.

Була історія, що студенти-механіки мене запросили на «Весну Політехніки». Заанонсували,
що чекатиме мене там
якийсь сюрприз ― а я
їм економіку транспорту викладаю, про поезію
мало згадувала, хіба іноді показати могла, коли
нова збірка виходила ― і
я приходжу, аж чую, зі
сцени в діалозі Шекспіра
з його Музою лунають
мої вірші! Це один з таких феєричних моментів,
які емоційно дуже тішать,
й тих, хто полюбив моє
поетичне слово, теж.

Про
творчість
Писання сравді робить мене щасливою.
Можна мовити навіть,
що поезія нині є сенсом
мого життя, хоч задоволення значне відчуваю
й у викладацькій роботі.
Дуже багато поетичних
ідей виникли ще у шкільні
роки. Мене надихає сама
поезія, відомі поети, митці. Маю навіть збірку, присвячену поетам: «Душа
дзвенить струною ліри».
Там епіграфами слугують рядки глашатаїв
Слова ― Тараса Шевченка, Ліни Костенко… Пишу
поезії з присвятами Лесі
Українці, Павлові Тичині,
загалом поетичній філософії. Це, мабуть, один із
Закінчення на 17 с
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КУЛЬТУРА

«ЗАЛИШИТИСЯ СОБОЮ В ЦЬОМУ
СВІТІ ― СВЯТО!»:
НАТАЛІЯ КАЛИНОВСЬКА
ПРО СТУДЕНТІВ, ТВОРЧІСТЬ ТА ЖИТТЯ
Закінчення. Початок на 14 с.

найважливіших аспектів
моєї творчої діяльності.
Ще один напрям ―
мій рідний Львів. Я тут
народилася,
виросла,
воно постійно наснажує
мене на віршоване слово. Львівська осінь мене
надихає
невимовно.
«Мелодія дощу», «Осінній
блюз»… Це назви моїх
збірок. Дуже добре пишеться восени.
Хотіла б виділити й
окремі мистецькі проєкти, де вже склалася постійна співпраця. Як-ось
міський конкурс юних
талантів серед учнівської
молоді «У римах світлих
оживає слово», де я, його
співзасновниця, очолюю
журі. Він відбуватиметься
вже втретє. Започатковували поетично, але минулоріч долучили й малу
прозу, бо помітила, що
діти дуже гарно пишуть.
Цього ж року додаємо
третю номінацію: статті
та публіцистика.
Інший важливий мені
проєкт ― до Дня міста
Лева. Там я не лише по-

етеса, а й ведуча. Йдеться про фестиваль української естрадної пісні,
який заснував заслужений артист України Зіновій Гучок. На постійній
основі беру участь у часі
Різдвяних свят, робимо
святкову феєрію, а, крім
цього, й у святковому
концерті пана Зіновія. З
ним ми щільно співпрацюємо.
Також склалася тісна
співпраця з централізованою міською бібліотечною системою нашого
міста ― багато виступаю
по бібліотеках, не лише
Львова, а й Львівщини та
загалом України. З науко-

во-технічною бібліотекою
започаткували минулоріч
цікавий проєкт «Політехніка лірична» до Форуму
випускників. Плануємо
продовжувати його й розвивати.
Часто ходжу на зустрічі у Львівський будинок
офіцерів ― були й на полігоні, у 80-й бригаді ДШВ,
виступала у ліцеї імені
Героїв Крут, а нещодавно
побувала у західному територіальному управлінні
військової служби правопорядку. Ще беру участь
у етнофестивалі бойових
мистецтв «Аркан».
Постійно додаються
нові проєкти, а я тому

тішуся.
Запрошують
також у журі різноманітних конкурсів , а це
надзвичайно цікаво, бо
виділити, почути тих, хто
починає писати, творити
― дуже важливо.
Найближчим часом
має зреалізуватися моя
нова книжка поезії у видавництві
«Каменяр»,
це вже 23 збірка. Назва
― «Симфонія Балкан»,
адже
чимало віршів
писала саме на Балканах. Буде приблизно 200
— 250 сторінок. Над нею
я працювала загалом 4
роки.
Є мрія видати «Вибране», а також нову поезію,
присвячену місту Лева.
Маю також наразі електронну папку малої прози, новел…
Еліксир життя для
мене ― це все, чим ти
наповнений, усе, що тебе
тримає на цьому світі,
усе прекрасне. Любов ―
це ті почуття, які дають
нам поштовх до життя,
до творчості, до дій. Його
варто описувати і оспівувати. Жінка й створена
для кохання. Щоби нею
могли милуватися, щоб
надихала митців на шедеври…
Не люблю у творчості
та житті брехні й лестощів. Це свято для людини – залишатися такою,
якою вона є. Я намагаюся собою бути. Це не означає йти на конфлікти
з кимось ― я переконую
людей Словом.
Марія КІНДРАТОВИЧ
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Увага: конкурс!
5 березня 2020 року о 16:00 на 3 поверсі приміщення Студентського комбінату харчування (вул. Карпінського, 8) відбудеться
Студентський конкурс на краще читання творів Тараса Шевченка або
творів про нього.
Переможці отримають цінні призи та премії від Товариства «Просвіта» Львівської політехніки й Колегії та профкому студентів і аспірантів.
Зареєструватися на конкурс можна до 3 березня 2020 року.
Подавати заявки в 235 кім. головного корпусу Політехніки. Реєструючись, обов’язково вказуйте прізвище та ім’я, інститут, групу,
форму навчання ― державна чи комерційна, участь у самодіяльності,
а також назву твору, який декламуватимете.

Як подати оголошення
в „Аудиторію”
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій
та приватних осіб.
Вартість оголошення
• комерційного характеру: до 30 слів— 70,00 грн; від 30
до 60 слів— 140,00 грн;
понад 60 слів — за тарифами реклами;
• про загублені документи — 20,00 грн;
• співчуття — 30,00 грн;
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн; від 30 до 60 слів
— 100,00 грн.
Система знижок: більше трьох публікацій — знижка
10% від суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість.
Крайній термін подання оголошення — десять днів
до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12,
кімн. 103.Тел. (0322) 258-21-33,
Е-mail: audytoriya@gmail.com

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, які
видав Національний університет ,,Львівська політехніка”:
студентський квиток №12241821 на ім’я:
Мельник Марина Сергіївна;
студентський квиток №12244236 на ім’я:
Чернюх Валерія Анатоліївна;
студентський квиток на ім’я: Кудрик Юрій
Богданович;
студентський квиток №12242842 на ім’я:
Линда Ліля Тарасівна;
студентський квиток ВК №11829264 на
ім’я: Синиця Костянтин Іванович;
студентський квиток №12279990 на ім’я:
Лопіт Богдан Іванович;
студентський квиток на ім’я: Бобаль Владислав Валерійович;
студентський квиток на ім’я: Михайлевський Богдан Юрійович;
залікова книжка на ім’я: Крук Олег
Юрійович;
студентський квиток ВК №12247046 на
ім’я: Ілик Діана Володимирівна.
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Національний університет
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Індекс 35004.
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Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
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